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 الملخص

عليهيا  ولتيم الحصي Columbi livia مين الحميام البيري ا"طيير  65ليات الداخلية في  يتضمنت هذه الدراسة التحري عن الطف
وكانيت نسيبة ااصييابة  2008ولغايية شيهر كييانون ا ول  2007شيهر ييلييول  فيي  الفتيرة مين مين منياطق مختلفية ميين مدينية الموصيل،

 ,Heterakis gallinarumةا سيييطواني نسيييب بصيييابة مختلفييية مييين الدييييدانباألنيييواع التاليييية و شيييملت  % 47.7 الكليييية الداخليييية

Ascaridia columae  شيييريطيةال ومييين الدييييدان Raillietina tetragona, R.echinobothridium   ا والييي ومييين    
 Haemoproteus تييشملفقد بينما ا وال  الدموية والنسيجية   Eimeria columbae, Cryptosporidium baileyi  المعوية

columbae, Plasmodium gallinacium, Leucocytozoon marchouxi, Sarcocystis spp.      ااصيابة ان نميط وكي
 .٪41.9حيث بلغت انواع فاكثر ه  ا على المختلفة لثالثة 

 

 الحمام. ، الدموية والنسيجية ا وال  ،الطفيليات الداخلية :الكلمات الدالة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The study was conducted to detect the internal parasites in 65 pigeons  

(Columbi livia) obtained from different regions in Mosul City, from September 2007 to December 

2008. The total rate of infection was 47.7%. These include different percentage of infection with 

Nematodes (Heterakis gallinarum, Ascaridia columbae) from Cestodes (Raillietina  

tetragona,R.echinobothridium). 

The intestinal protozoa were (Eimeria columbae, Cryptosporidium baileyi). While tissue and 

blood protozoa include (Haemoproteus columbae, Plasmodium gallinacium, Leucocytozoon 

marchouxi, Sarcocystis spp.). 

Mixed infection with three or more different species was the highest with the percentage of 

41.9%.   
 

Keywords: Endoparosites, Blood and tissue protozoa, Pigeons. 
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 المقدمة
فقر الدم و  سهال او الخمول  يعراضليات الت  تؤدي الى ظهور ييتعرض الحمام بصورة عامة الى انواع مختلفة من الطف

. اضافة الى ((Ibrahim et al., 1995للطيور  ليات مهلكةيالبيض وكمية اللحوم وربما تكون هذه الطف نتاجانخفاض كبير ف  بو 
ومرب  الطيور البيطريين  لألطباءمن خالل استنشاق براز الطيور الملوثة وخاصة بالنسبة  اانسانتأثير على صحة  من ماله

الجسم  يعضاءان معرفة خصائص الطفيل  وتأثيراته على  .( Silveira and Pombos, 2006) والعاملين ف  تنظيف الحدائق
ين الى وجود انواع مختلفة من الطفيليات ف  العديد من الباحث يشاروالوقاية من الطفيل . فقد لصيانة برامج السيطرة  وريةضر تكون 

مدينة ف   Haemoproteus  columbae 57%طفيل نسبة اصابة الحمام البري ب تقد سجلف  مالالحمام ف  مختلف مناطق الع
٪ 74.14وا معاء المعدة بطفيلياتة الحمام صابكانت نسبه ا وف  البرازيل .(Gicik and Arslan, 2001)من قبل انقرة 

(Marques et al., 2007).  رت الى تواجد انواع اشا تأنسسمالطفيلية ف  الحمام ال ااصاباتوف  دراسة اجريت ف  مصر عن
 بصابة ةببنس  Capillaria obsignata, Hadjelia  truncata,  Ascaridia columbaeيدان ا سطوانيةمختلفة من الد

 ,.Bahrami et alوف  ايران اشار الباحثون ). (Ibrahim et al., 1995) على التوال  ٪8.4٪ و 15.9٪ و 23.2بلغت 

والديدان  Ascaridia colomae  ،Capillaria  ،Syngamusةتواجد انواع مختلفة من الديدان ا سطواني ( الى2013
 كياس بيض ا وال  وبنسب مختلفة ف  براز الحمام.وا .Raillietina sppالشريطية 

 spp.سنوطفيل  من ج Eimeria labbeanaنوع  الكروياتتواجد  الى( Al-Janabi et al., 1980) يشاروف  العراق 
Sarcocystis  وطفيلRaillietina tetragona لقد  تصيب الحمام ف  مدينة الموصل. الت  الطفيلياتة دراستهم عن طبيع يثناء

ليات الداخلية ف  الحمام يالطفصورة واضحة وشاملة لمدى انتشار  بعطاءهو هذه  الدراسة الت  كان الهدف منها القيام ب ارتأينا
 تأثير ف  صناعة الدواجن.من الداجنة ومالها  الطفيليات الى الطيورنقل  ف هذه الطيور  مدنية الموصل ودورالبري ف  

 المواد وطرائق العمل 
طييير ميين الحمييام البييري التيي  تييم الحصييول عليهييا ميين منيياطق   65الدراسيية التحييري عيين الطفيليييات الداخلييية فيي  تييم فيي  هييذه 

 يجيراءوبعيد ذبيا الطييور تيم   2008لغايية شيهر كيانون ا ول  2007مين شيهر ييليول في  الميدة ،العيراق مختلفية مين مدينية الموصيل،
 :اآلتيةالفحوصات 

 .كشف عن الطفيليات الدمويةلوصبغها بصبغة كيمزا ل خفيفة  ات دمويةتم عمل مسح فحص الدم  : - 1
 :لية فحص البراز ومحتويات ا معاء: اتبعت الطرائق التا -2

 (Baron et al.,1989) يودينألاب الطريقة المباشرة والتصبيغ - ي

 .ءاألمعا طفيلياتبيض  ويكياسكشف عن بيوض لل : (;Urquhart et al., 2003) Coles, 1986طريقة الطفو - ب

 طفيلييييييي  بييييييييض يكيييييييياسف عييييييين شييييييي( للكForbes et al.,2002) المحيييييييورةالصيييييييبغة الصيييييييامدة للحيييييييامض  -ج
Cryptosporidium. 

 اتيالشييييعر  منظيييار فحصيييها بطريقييية لحميييام وتيييمالعضيييلية للفخيييذ والصيييدر ل األنسيييجةغيييم مييين  2تيييم اخيييذ : األنسيييجةفحيييص  3-
Trichinoscopy (Shastri,1988 )طفيليييييييييييييييييييييييييييي  يكييييييييييييييييييييييييييييياسعيييييييييييييييييييييييييييين  وذليييييييييييييييييييييييييييي   للتحييييييييييييييييييييييييييييري .spp  Sarcocystis  

 وحسيييييييييييييب الطريقييييييييييييية التييييييييييييي   الببسيييييييييييييين نزيمبيييييييييييييا األنسيييييييييييييجةوكيييييييييييييذل  تيييييييييييييم هضيييييييييييييم ، العضيييييييييييييلية للحميييييييييييييام األنسيييييييييييييجةفييييييييييييي  
  Sarcocystisطفيلييييي   يكيييييياسوذلييييي  للتحيييييري عييييين الحوينيييييات المتحيييييررة مييييين ( Collins et al., 1980) ذ كرهيييييا
 Levine, 1985 ; Soulsby,1986; Gardinar et al., 1988) عليى م تشيخيص جمييا الطفيلييات با عتميادوتي .المجهريية

(Sloss, 1994;. 
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 لنتائج والمناقشة ا
 والنسيجية لمعوية والدموييةاا وال  ليات )يالى ان الحمام البري معرض لإلصابة بمختلف انواع الطفنتائج هذه الدراسة  يشارت

 . (1جدولال) وكما مبين ف  وبنسب مختلفة(الى الديدان الشريطية وا سطوانية  بااضافة
 

 فيليات وموقع االصابة في الحمام الط أنواع: يبين 1 جدولال
 موقع االصابة  الطفيليات  أنواع صنف لطفيليات 

 يةناا سطو الديدان 
Nematods 

Ascaridia columbae  

Heterakis gallinarum 
 ا معاء الدقيقة 
 ا معاء الدقيقة 

 الديدان الشريطية 
Cestods 

 Raillietina tetragona 
R . echinobothridium 

 ا معاء الدقيقة
 ا معاءالدقيقة

 ا وال  الحيوانية
Protozoa 

Eimeria columbae  

Cryptosporidium baileyi  
 ا معاء الدقيقة 
 ا معاء الدقيقة 

Haemoproteus columbae  الدم 
Plasmodium gallinacium  الدم 

Leucocytozoon  marchouxi   الدم 
Sarcocystis  spp .  عضالت الفخد والصدر 

 

 وكييييييييان عييييييييدد  الطيييييييييور  ا"مفحوصيييييييي ا"طييييييييير  65ميييييييين مجمييييييييوع  ٪ 47.7ييييييييية لإلصييييييييابةلحيييييييييث بلغييييييييت النسييييييييبة الك
 وهييييييييذه النتيجيييييييية مطابقيييييييية لمييييييييا ذكييييييييره العديييييييييد ميييييييين البيييييييياحثين فيييييييي  دراسييييييييات  ا"طييييييييير  31المصييييييييابة بمختلييييييييف انييييييييواع الطفيليييييييييات 

 الطفيلييييييييييييات الدمويييييييييييية  ينيييييييييييواعلإلصيييييييييييابة بمختليييييييييييف  معيييييييييييرضالحميييييييييييام  ين يكيييييييييييدت سيييييييييييابقة فييييييييييي  منييييييييييياطق مختلفييييييييييية  حييييييييييييث
                                            ; Marques et al., 2007  2012،عاشيييور والعبيييادي ; 1982، زنكنييية ; Ibrahim et al., 1995والمعويييية )

Al- Bayati, 2011;). 
من بين مختلف انيواع الطفيلييات  ٪23.08بلغت  اذE. columbae  فيل لإلصابة بط نسبة ىاعل سجلتوف  هذه الدراسة 

الطفيلية ف  الحمام  ااصاباتدراستهم عن  يثناء  .Eimeria sp٪ بطفيل  19ة نسبة اصابون آخر حيث سجل باحثون  ،المدروسة
( نسيبة اصيابة Mahdi and Al-Rubaie, 2013) انوفي  بغيداد سيجل الباحثي (.2012 في  مدنيية الموصيل )عاشيور والعبيادي،

  النييييوعين ميييين  لكييييل  الديييييدان الشييييريطيةوفيييي  هييييذه الدراسيييية تييييم العثييييور علييييى طفيليييي  واحييييد ميييين %. 35الحمييييام بييييداء الكوكسيييييديا 
Raillietina  tetragona ،R.echinobothrida  (2جدول ال ) . كما مبين ف ٪1.54وبنسبة اصابة. 

 

 المفحوص واع الطفيليات في الحمام: يبين إعداد و نسب االصابة بمختلف ان2 جدولال
 

 نسبة االصابة ٪ إعداد الحمام المصاب نوع الطفيلي
Ascaridia  columbae 3 4.62 

Heterakis  gallinarum 4 6.15 

Raillietina  tetragona 1 1.54 

R. echinobothridium 1 1.54 

Eimeria columbae 15 23.08 

Cryptosporidium baileyi 5 7.69 

Haemoproteus columbae 1 1.54 

Plasmodium   gallinacium 3 4.62 

Sarcocystis  spp . 2 3.08 

Leucocytozoon marchouxi 2 3.08 
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 ٪ 0.22اليييييييييييذي سيييييييييييجل نسيييييييييييبة اصيييييييييييابة  (1982 وكانيييييييييييت هيييييييييييذه النتيجييييييييييية متوافقييييييييييية ميييييييييييا نتيييييييييييائج الباحيييييييييييث  )زنكنييييييييييية،
               بييييييييير ثييييييييان  تسييييييييجيل لهيييييييييذا الطفيليييييييي  فيييييييي  الحميييييييييام فيييييييي  العييييييييراق. بينميييييييييا سييييييييجل الباحيييييييييث توالييييييييذي يع R.tetragonaبطفيليييييييي  

(Radfar et al., 2011نسيبة اصياب )  46.55ة الحميام بطفيلي R.echinobothrida٪  في  بييران وقيد يعيود السيبب في  تفياوت
 حمام.فيها ال يتغذىالوسطية للديدان ف  األماكن الت   مضائفالالنسب الى مدى توفر 

فيي  الحمييام وبنسييب مختلفيية حيييث والنسيييجية ينييواع مختلفيية فيي  الطفيليييات الدموييية ويثبتييت نتييائج الدراسيية الحالييية ييضييا وجييود 
 Haemoproteus columbae, Plasmodium gallinacium, Leucocytozoon marchouxi, Sarcocystisكانييت

spp, .  وكانيييت هيييذه النتيييائج منخفضييية ( 2جيييدول ال)عليييى  التيييوال   ،٪3.08٪ ، 3.08٪، 4.62 ٪ ، 1.54بلغيييت نسيييبة ا صيييابة و
حييث سيجل  الرميادي،ة ينيمد عليى الطفيلييات الدمويية في  الحميام في  ه( يثنياء دراسيت 2008سيجله الباحيث )الشيعيب ، ميا ميامقارنية 

طفيلييييي  و  ٪،Plasmodium 28.75بطفيلييييي   ااصيييييابةوبلغيييييت نسيييييبة  ٪، 32.14ة الحميييييام بالطفيلييييييات الدمويييييية نسيييييبة اصييييياب
Haemoproteus 10.7،٪   وطفيلييييييييLeucocytozoon  14.28 .٪ ة الحميييييييييام بطفيلييييييييي  نسييييييييبة اصيييييييييابسيييييييييجلت  فييييييييي  بييييييييييرانو

Haemoproteus columbae 47.05( ٪Radfar et al., 2011ف  حين ،)  بصيابة( نسيبة 2010 باحثة )اادريسي ،ال سجلت 
منياطق اصيابة في  الالتفياوت في  نسيب ا اب في  هيذبود السيوقيد يعي البصيرة.٪ في  مدنيية   28.5الحميام المحلي  بالطفيلييات الدمويية

ة واخييتالف فيي  اعييداد الطيييور المفحوصيية فضييال عيين ا خييتالف فيي  طرائييق التشييخيص يييالبيئروف فيي  الظييا خييتالف المختلفيية الييى 
 المستخدمة.
       لعديييييد ميييين البيييياحثين قييييد درسييييت ميييين قبييييل افيييي  الحمييييام فيييي  مدنييييية الموصييييل  والنسيييييجيةبالطفيليييييات الدموييييية  ااصييييابة بن

(Al-Janabi et al., 1980 وليم يتطيرق البياحثون في  دراسيتهم2012، عاشيور والعبيادي ؛ 1982، زنكنية ؛ )  اليى تواجيد طفيلي  
Leucocytozoon marchouxi الطفيلي   ه الدراسة ه  ا ولى ف  تسيجيل هيذاوعليه يمكن القول بان هذ، ف  مسحات دم الحمام

 Leucocytozoonاصيابة اليوز بطفيلي   نسيبة( Shamaun et al., 2007)وسجل باحثون  الموصل.ي ف  مدنية ف  الحمام البر 

simondi  آخييرونو )ا لوسي           آخيرونشيار يات دم اليوز في  محافظية نينيوى بينميا ينياثنياء دراسيتهم عليى ع ٪22.85بلغيت، 
يعيود  اوهيذ دم اليدي  الرومي  في  مدنيية الموصيل، مسيحات في  ٪14نسيبة ب Leucocytozoon smithiتواجد طفيلي   بلى( 1994

في  بييوت  Simuliidaeاليذى يعيود اليى عائلية  blackfliesهيو اليذباب ا سيود و الى توفر المضييف الوسيط  الناقيل بهيذا الطفيلي  
 (Soulsby, 1986 ).      الحدائق  بى ف ر الطيور والدجاج المنزل  الم

  بيييييييثالثالمختلطييييييية  ااصيييييييابةيييييييية فييييييي  هيييييييذه الدراسييييييية فقيييييييد شيييييييكل نيييييييوع بات الطفيليميييييييا بالنسيييييييبة لتحدييييييييد ينمييييييياط ااصيييييييا
 نسيييييييييييبة  كانيييييييييييت فييييييييييي  ا صيييييييييييابة المزدوجييييييييييية  دنيييييييييييىوي ٪41.9ة اذ بلغيييييييييييت نسيييييييييييب يعليييييييييييى يكثييييييييييير يومييييييييييين الطفيلييييييييييييات  ينيييييييييييواع
 .(3 جدولال)  ٪25.8بلغت 

 

 الطفيلية في الحمام اإلصابات أنماط: يبين  3دول جال
 

 نسبة االصابة ٪ مصابعداد الحمام الأ اإلصابةنمط 
 32.3 10 الفردية

 25.8 8 المزدوجة

 41.9 13 المختلطة

 47.7 31 وعمالمج

 

هميية وهيذا ليه ي مختلفية مين الطفيلييات الداخليية بيأنواعصاب يان الحمام البري ف  مدينة الموصل ونستنتج من هذه الدراسة 
 .األخرىف  نقل الطفيليات الى الطيور الداجنة  كبيرة
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 العربية درالمصا
 .. تسييجيل جديييد لييبعض الشييريطيات وطفيليييات الييدم ميين الحمييام المحليي  فيي  مدينيية البصييرة(2010) اادريسيي ، سييهير رييياض احمييد

 .400-35 ،(1)9 .مجلة البصرة لألبحاث البيطرية
  الييدي  الروميي  فيي  دراسيية الطفيليييات الداخلييية فيي .(1994)البيييات ، محمييد عليي   ؛دواد، محسيين سييعدون ؛ببييراهيما لوسيي ، توفيييق 
 .129-123(، 3)7 .المجلة العراقية للعلوم البيطرية .العراق -الموصل

.  دراسيية حييول طفيليييات الحمييام ا ليييف فيي  محافظيية نينييوى وبعييض منيياطق محييافظت  يربيييل ودهييو  .(1982)محمييد فييوزي زنكنيية، 
 .جامعة الموصل رسالة ماجستير، كلية العلوم،

مجليية ا نبييار  .الطيييور فيي  مدنييية الرمييادي ميين دراسيية انتشييار الطفيليييات الدموييية فيي  انييواع مختلفيية (.2008) الشييعيب ، مهنييد محمييد
 .292-288،(2) 6 للعلوم الزراعية

وقييائا المييؤثر  .بيركسييدة الييدهن وعالقتهييا بااصييابة الطفيلييية فيي  الطيييور .(2012) ببييراهيم يسييماء العبييادي،؛ عبيياس يزهييارعاشييور، 
 .(3)6. جامعة الموصل لطب البيطري،كلية ا العلم  السادس،
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